KESÄKOKOUS

Aika:
Paikka:
Läsnä:

21.07.2016 klo 18…19.30
Kalimen maja
Yhteensä 41 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

§1

KOKOUKSEN AVAUS
Matti Roivainen avasi kokouksen ja totesi kesän olevan kauneimillaan.

§2

KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi Tapio Kivari sekä
pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Tammi ja Esko
Mäkelä.

§3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se voitiin todeta
päätösvaltaiseksi.

§4

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen esityslistaksi.

§5

RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirran ollessa estyneenä jäi RHY:n puheenvuoro pitämättä.

§6

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi katsauksessaan mm,
- että johtokunta oli viime aikoina panostanut toiminnan kehittämiseen. Mm. seuran
säännöt ja hirvisäännöt on uusittu, palkitsemiskriteerit on laadittu ja on kouluttauduttu
Oma.Riistan käyttöönottoon.
- että Haukiputaan seurojen kanssa ei ole toistaiseksi aluevaihtosopimuksia, joka
tarkoittaa, että pyyntiä harrastetaan vain omalle seuralle vuokratuilla mailla.
- että Haukiputaan riistanhoitoyhdistys ei ole saanut sovittua käytäntöjä SRVAtoimintaan kuuluvan karhuradan osalta.

§7

PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ
KIINTIÖT
Hyväksyttiin metsästysjärjestelyt johtokunnan esityksen pohjalta. Kokouksen tekemät
pienet tarkennukset on huomioitu tämän pöytäkirjan liitteessä 1: kohdissa 3, 8 ja 11.

§8

VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT

Hyväksyttiin johtokunnan esitys, luettavissa liitteessä 1: kohdasta 9.
§9

HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 10.

§10

KAURIINMETSÄSTYS
Poistettiin kaatolupamaksu, joka korvautuu metsästykseen osallistumismaksulla.
Muutoin hyväksyttiin johtokunnan esitys.
KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEURAN
ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
Todettiin, että seuran alueelle oli tullut liitteen 2 mukaisesti lukuisia anomuksia ja
lisäksi anomus Amerikan kettukoirayhdistykseltä (2 maastoa Pikkulohko- Viitajärvi
3.12 2016). Päätettiin hyväksyä anomukset veloituksetta varauksella, että mikäli ne
haittaavat seuran metsästystoimintaa, voi johtokunta tehdä rajoituksia alueista.
Lisäksi päätettiin, että seuran johtokunta valmistelee koirien kouluttamisesta
menettelyohjeen, jossa kouluttaminen tulisi maksulliseksi muilta kuin seuran jäseniltä.
Todettiin vielä, että kouluttamislupia on annettu vain yhdistyksille.

§ 11

§ 12

KUNNIAJÄSENET JA PALKITSEMINEN
Hyväksyttiin johtokunnan esitys palkitsemiskriteereiksi, liite 3.
Kunniapuheenjohtajaksi nimettiin Matti Myllylä.
Kunniajäseniksi nimettiin Esko Mäkelä, Jouni Savilaakso ja Jorma Visuri

§ 13

MUUT ASIAT
Raimo Tammi kysyi Kraaselin lintujen pyynnistä. Todettiin, että pyynti Kraaselissa on
sallittu vain hirvelle ja pienpedoille.
Reijo Häkkinen muistutti, että Perhepäivää vietetään la 13. 8 2016 alkaen klo 11.
Jouni Savilaakso huomautti, että Kalimen majan heinikoita ja pusikoita tulisi siivota
ennen perhepäivää.
Matti Roivainen kertoi, että hirvilupia oli saatu 70 kpl, joista aikuisia saa olla enintään
51 kpl.

§ 14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30

Liitteet:

-

Liite 1, Metsästysajat, - alueet ja rajoitukset
Liite 2, Koulutusluvat kaudelle 2016- 2017
Liite 3, Hirvisäännöt
Liite 4, Palkitsemiskriteerit
Liite 5, Kokouksen osanottajaluettelo

Pöytäkirjan vakuudeksi
________________________
Puheenjohtaja , Matti Roivainen

___________________________
Sihteeri, Tapio Kivari

Olemme todenneet pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksentekoa:

________________________
Esko Mäkelä

___________________________
Raimo Tammi

